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LÆSEVEJLEDNING

Evalueringsrapporten dokumenterer resultatet af paral-
lelopdraget “Visions- og udviklingsplan for AGRO FOOD 
PARK”. 

I evalueringsrapporten beskrives i korte træk formålet 
med parallelopdraget og opgaven, der er stillet til de tre 
deltagende teams. 

Herefter følger bedømmelsesudvalgets anbefalinger til, 
hvilke dele af de tre forslag, der kan tages med i AGRO 
FOOD PARKs videre arbejde med visions- og udviklings-
planen.   

Rapporten afsluttes med en individuel beskrivelse og vur-
dering af de tre forslag. 

 

 

TAK FOR JERES DELTAGELSE 

OPGAVEN   

PARALLELOPDRAGSPROCESSEN I BILLEDER

ANBEFALINGER TIL DET VIDERE ARBEJDE

TEAM GXN

TEAM SCHØNHERR

TEAM SLA                    
                                      

3

  4   

6

11  

15

21   

27



AGRO FOOD PARK udskrev i samarbejde med 
Realdania i foråret 2015 parallelopdraget ”Visions- og ud-
viklingsplan for AGRO FOOD PARK”. 

Tre tværfaglige teams har deltaget i parallelopdraget:

Team GXN: GXN (hovedrådgiver), BCVA ApS, Urland 
ApS og William McDonough + Partners. 

Team Schønherr: Schønherr Landskab (hovedrådgiver), 
Sleth A/S og Alectia. 

Team SLA: SLA (hovedrådgiver), Adept ApS og Orbicon 
(underrådgivere) og Thomas Harttung, Dominic Balmforth 
og Jørgen Rosted (konsulenter). 

Parallelopdraget er forløbet fra august til november 2015. 
På den første workshop i august stiftede de tre teams be-
kendtskab med området og dets beboere. På den anden 
workshop i september kom de tre teams med deres første 
bud på visions- og udviklingsplanen, og i oktober præ-
senterede de tre teams deres endelige forslag til planen 
i AGRO FOOD PARK for bedømmelsesudvalg og udval-
gets rådgivere.   

TAK
FOR JERES DELTAGELSE

AGRO FOOD PARK og Realdania vil gerne takke alle der 
har vist interesse for og bidraget til parallelopdragspro-
cessen, herunder de mange teams, der søgte om præ-
kvalifikation, de mange beboere i AGRO FOOD PARK, 
Aarhus Kommune og andre interessenter i området, som 
har bidraget med perspektiver og viden i forbindelse med 
udarbejdelse af programmet. 

De tre teams skal også have stor anerkendelse for deres 
engagerede deltagelse i parallelopdragsprocessen og 
for deres bidrag, som nu vil indgå i det arbejde, der fore-
står for AGRO FOOD PARK med viderebearbejdning af 
visions- og udviklingsplanen. 

AGRO FOOD PARK har med den viden og den indsigt, 
de tre teams har tilvejebragt i parallelopdraget, og de 
idéer deres forslag rummer, givet AGRO FOOD PARK et 
solidt fundament for at kunne færdiggøre visions- og ud-
viklingsplanen for området.  

 

Bjarne Langdahl Riis,                                                                  
Projektleder for AGRO FOOD PARK

Finn Birkjær Nielsen, 
Direktør, FiBiNi Holding A/S 
(Medlem af AGRO FOOD PARKs 
styregruppe)

Lars Autrup, 
Projektchef, Realdania

Ellen Braae, arkitekt MAA, 
Fagdommer (landskab)

Stine Lea Jacobi,                                                                    
Programchef, Realdania

Tom Nielsen, arkitekt MAA, 
Fagdommer (by)

MEDLEMMER AF BEDØMMELSESKOMITÉEN
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OPGAVEN
OG FORMÅLET MED PARALLELOPDRAGET

Diagrammet viser opgavens struktur.

FORMÅLET MED PARALLELOPDRAGET ER AT GIVE 
AGRO FOOD PARK GRUNDLAGET FOR AT KUNNE 
UDARBEJDE EN VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN, 
DER OMSÆTTER VISIONEN FOR AGRO FOOD PARK 
TIL ET OPERATIONELT STYRINGSREDSKAB FOR 
OMRÅDETS UDVIKLING. 

PLANEN SKAL UNDERSTØTTE OG STIMULERE 
AGRO FOOD PARK SOM ET ØKOSYSTEM – ET 
DYNAMISK VIDENS- OG VÆRDIFÆLLESSKAB OG 
DET FØRENDE INNOVATIONS- OG VÆKSTCENTER 
FOR FØDEVAREKLYNGEN I DANMARK.

AGRO FOOD PARK ligger på kanten mellem byen og 
det åbne land. Visions- og udviklingsplanen skal vise, 
hvordan udviklingen af AGRO FOOD PARK kan bidrage 
til at understøtte en hensigtsmæssig og bæredygtig res-
sourceudnyttelse, der både tilgodeser udviklingen af 
AGRO FOOD PARK som vidensklynge samtidig med, 
at naturressourcerne beskyttes og styrkes, og rekreati-
ve muligheder udvikles til gavn for både AGRO FOOD 
PARKs beboere og besøgende. 

Målet er således at omsætte AGRO FOOD PARKs over-
ordnede vision til en fysisk virkelighed, der omsætter 
parkens unikke identitet til et bymiljø, der skaber grund-
lag for synergi mellem eksisterende og nye virksomhe-
der og vidensinstitutioner i AGRO FOOD PARK, mellem 
AGRO FOOD PARK og den omkringliggende by og land-
skab, og som samtidig positionerer AGRO FOOD PARK 
internationalt. 

Parallelopdraget skal give AGRO FOOD PARK optima-
le rammer for den videre udvikling for dermed at øge 
værdien af de væsentlige investeringer, der foretages i 
området nu og i fremtiden. Samlet set skal parallelopdra-
get give AGRO FOOD PARK grundlaget for at udarbej-
de et visionsbåret styringsredskab, der understøtter og 
sikrer væksten og samspilskraften mellem AGRO FOOD 
PARKs virksomheder og vidensinstitutioner med konkre-
te anvisninger til helhedsplan, byrum, bygninger og land-
skab.



5AGRO FOOD PARK EVALUERINGSRAPPORT

OPGAVEN 
Deltagerne er blevet bedt om at aflevere forslag til en 
samlet visions- og udviklingsplan for hele konkurrence-
området, der giver et realiserbart bud på, hvordan AGRO 
FOOD PARK kan udvikles over de kommende mange 
år. I det følgende gengives en sammenfatning af den 
opgave, der er stillet i programmet for parallelopdraget: 

Visions- og udviklingsplanen skal indeholde følgende ele-
menter:

En fysisk vision der omsætter den overordnede vision 
for AGRO FOOD PARK til en vision for parkens fysiske 
udvikling.

En robust helhedsplan. Helhedsplanen skal danne 
rygraden i den efterfølgende planlægning og udvik-
ling af AGRO FOOD PARK.  Helhedsplanen skal vises 
med afsæt i to tidsmæssige nedslag på hhv. et kort sigte 
(2020), der er den konkrete udviklingshorisont, og et langt 
sigte (2030), der er visionsperspektivet.

Helhedsplanen skal indeholde konkrete anvisninger til:

• Hovedgreb Hovedgrebet skal være konkret, robust 
og realiserbart og skal kunne danne grundlag for 
en fleksibel og etapevis udvikling af AGRO FOOD 
PARK.

• Byggefelter og bebyggelse Helhedsplanen skal 
vise, hvordan ny bebyggelse skal disponeres inden 
for projektområdet med fokus på at sikre fleksible 
rammer for AGRO FOOD PARKs udvikling.

• Byrum Helhedsplanen skal vise omfang og place-
ring af byrum i AGRO FOOD PARK og pege på et 
byrumshierarki, der kan skabe levende og aktive 
rammer, hvor AGRO FOOD PARKs beboere og be-
søgende får lyst til at opholde sig og indgå i fælles-
skaber.

• Landskab Helhedsplanen skal skabe rammer-
ne for, hvordan udviklingen af AGRO FOOD PARK 
kan understøtte en hensigtsmæssig og bæredyg-
tig udnyttelse af arealerne omkring Koldkær Bæk 
og Brendstrupkilen og for, hvordan landskabet og 
naturen indarbejdes i udviklingen af AGRO FOOD 
PARK. Det er et ønske, at landskabskonceptet inde-
holder fx dyrehold, forsøgsmarker eller dyrkningsare-
aler til eksempelvis lokale fødevarer, vin m.m.

• Infrastruktur og forbindelser Helhedsplanen skal 
indeholde en samlet trafikløsning for AGRO FOOD 
PARK, som er velfungerende, og som tilgodeser 
alle typer af trafikarter, men med særlig fokus på 
at skabe attraktive forbindelser fra AGRO FOOD 
PARK til kommende letbanestop ved Gl. Skejby 

og Humlehuse, og som derudover er koblet op på 
den kommende supercykelsti mellem midtbyen og 
Lisbjerg.

• Klimatilpasning Hovedstrukturen skal vise, hvordan 
regnvand skal håndteres lokalt i AGRO FOOD PARK, 
både i forhold til hverdagssituationen, hvor lokale 
regnvandsløsninger kan skabe lokal rekreativ mer-
værdi og ekstrem situation, hvor målet er at sikre 
strømningsveje, der ikke udsætter bygninger eller 
anlæg for oversvømmelse.

Udviklingsstrategier. Forslaget skal vise flere bæredyg-
tige og realisérbare strategier i form af konkrete koncep-
ter, principper eller redskaber, der kan fungere som sty-
rings- og udviklingsredskab for AGRO FOOD PARK i 
forbindelse med realisering af visions- og udviklingspla-
nen.

Mindst 3 udsnit indenfor projektområdet.  Udsnittene 
skal omsætte helhedsplan og strategier til klare fremtids-
billeder for, hvordan AGRO FOOD PARK kan komme til 
at se ud. Der er op til de deltagende teams at udvælge 
de udsnit, der bedst beskriver deres forslag, men temaer-
ne bymæssighed, landskab, shared facilities og mobilitet 
skal indgå i et eller flere af udsnittene. 
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BEDØMMELSESUDVALGET HAR LAVET EN RÆKKE 
ANBEFALINGER FOR DET VIDERE ARBEJDE MED 
UDVIKLINGEN AF AGRO FOOD PARK (AFP), SOM 
SAMMENFATTER DEN INDSIGT OG DE IDÉER, 
SOM DET SAMLEDE FORSLAGSMATERIALE HAR 
TILVEJEBRAGT. 

VISION
Fremhæv andelsinnovationstænkningen
Grundfortællingen om AFP styrkes væsentligt med Team 
SLAs begreb om andelsinnovation. Denne fortælling ind-
skriver sig i og udvider AFPs egen fortælling på en måde, 
der understøtter innovationskraften og -viljen, og som 
sætter fremtidsvisionerne ind i en historisk forankret sam-
menhæng. Hermed fremhæves landbrug og fødevarepro-
duktion som et på en gang særligt dansk og innovativt 
miljø, hvorved det styrker fortællingen om landbrug og fø-
devarers nationale rolle og sætter en særlig ramme for in-
novationstænkningen. 

Sæt fødevareproduktionen i centrum
Til fortællingen om andelsinnovation leverer Team GXN 
en skarp argumentation i forhold til at indskrive AFP i en 
global sammenhæng, hvilket får Danmark til at fremstå 
som en særlig produktiv og innovativ aktør i ’The Milk 
Belt’. 

Team GXN åbner endvidere med ideen om The Lawn, 
og den skala og måde hvorpå agrarlandskabet i Aarhus’ 
nordvestlige del møder AFP, for en forståelse af dyrk-
ningens principper og æstetisk/dynamiske kvaliteter og 
gør det til et aktivt, urbant element. The Lawn som et mi-
kro-kosmos for fødevareproduktion formår at forbinde 
Koldkærgård med de nye innovationscentre og således 
på en og samme gang at blive det fysik-rumlige centrum, 
det store showroom, den nye fælles aktivitet, og det sted, 
der anskueliggør forbindelsen mellem fortid, nutid og 
mulige fremtider.

Herved anbefales det at udfordre AFP på princippet om 
“ingen produktion” i den forstand, at der på The Lawn kan 
foregå produktion med henblik på udvikling og innovation 
i form af pilotdyrkning, pilotproduktion og tests. 

Forbind fysisk og virtuel kommunikation
Team SLA anviser kommunikations- og udviklingspoten-
tialet i at forbinde den fysiske og virtuelle kommunikati-
on. De skitserer en virtuel kommunikationsstrategi, der 
knytter sig tæt på dialog med forskellige aktører, nuvæ-
rende som kommende. De bruger således de ’plateauer’ 
i den fysiske udviklingsproces som kommunikationspla-
teauer og de trækker værdierne i projektet klart frem. 

HOVEDGREB
Den store skala
‘Big matters’ – indskriv AFP præcist i det 
overordnede grønne bylandskab.
Team Schønherr viser, hvordan AFP kan indskrives i 
byens overordnede landskabelige sammenhænge såvel 
topografisk som landskabskaraktermæssigt. Topografiske 
analyser leverer afsæt for en god og aflæselig måde at 
definere byggefeltet for det samlede AFP. Derudover 
viser Team Schønherr og Team GXN, hvorledes det 
eksisterende højdedrag kan accentueres yderligere med 
etablering af en skov. Team Schønherr går flere skridt 
videre og forslår bakketoppen øget med overskudsjord 
fra byggeprocesserne og kronet med en bygning, 
eksempelvis med en ‘forskertårn-bygning’. 

Med udgangspunkt i en vision/plan for et landskabsnet-
værk synliggør Team Schønherr Brendstrupkilens rolle i 
et større topografisk defineret netværk, der rækker videre 
til Egaa Engsø og Aarhus Bugten. Det er en stor kvalitet, 
at forslaget viser, hvordan området er en del af et større 
landskabsnetværk – det viser, at big matters; at størrelse 
og sammenhænge har betydning for biodiversiteten og i 
forhold til klimatilpasning, at der er plads til vandet. 

Styrk AFPs identitet gennem kontekstens karakter
Alle forslagene viser potentialet i at styrke AFPs identitet 
gennem kontekstens karakter. Hos Team GXN sker det 
ved at trække fortællingen om agerdyrkningen helt ind 
omkring bygningerne og skabe afsæt for en sublimering 
i bebyggelsens indre organisering. Hos Team Schønherr 
sker det ved især at udvikle et vandlandskab i det la-
vestliggende arealer. Team SLA, derimod, tager afsæt i 
en kontekstkarakter og folder den ind i bebyggelsen i en 
’ekstrem’ eller sublimeret form.

Knyt an til letbanen og vær klar til den åbner i 2017!
Letbanens rolle kan næppe undervurderes, og det er 
vigtigt både at få knyttet an til letbanen (infrastrukturelt, 
programmatisk og visuelt) og få gjort det så betids, at 
AFP får del i den opmærksomhed, som letbanens åbning 
i sig selv vil skabe. Det anbefales hurtigst muligt at lave 
konkrete studier af forbindelser over paragraf 3-området.

Knyt an til andre væsentlige destinationer i området
Især den store nabo mod syd, DNU, skal tænkes aktivt 
ind i planerne for cykel- og gangstier, ligesom det forhold, 
at personale og pårørende på DNU ikke har rammer for 
bespisningsmuligheder.

ANBEFALINGER
TIL DET VIDERE ARBEJDE
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øst om den eksisterende bebyggelse vil tillade etable-
ringen af en markant ‘facade’ mod Aarhus by og skabe 
en dramatisk og stemningsfuld ankomst fra letbanen og 
Paludan-Müllers Vej hen over paragraf 3-området til AFP. 
Der er nogle oplevelsesmæssige kvaliteter i kontrasterne 
mellem landskabet mod øst og bebyggelsen. Alternativt 
til en fortætning øst for den eksisterende bebyggelse 
skal der bygges og vejbetjenes umiddelbart vest herfor. I 
begge tilfælde vil man kunne sige, at en bygning vil orien-
teres mod enten The Lawn eller mod det omgivende land-
skab.

En fortætning mod øst vil kunne skabe synergi med den 
eksisterende bebyggelse og således også opnå større 
virkning med færre ressourcer.

Skab fleksibilitet og homogenitet i bebyggelsen
I krydsfeltet mellem udlægning af byggefelter og spille-
regler for bygningernes placering, størrelse og udform-
ning vil bebyggelsen vokse frem. Team Schønherr viser, 
hvordan udlægning af byggefelter kan fungere som et 
plan- og procesredskab (skal dog beskrives nærmere), 
mens Team SLA viser, hvorledes der kan opnås stor 
fleksibilitet i bygningsstørrelserne inden for en relativt 
homogen plan. Fastlæggelsen af disse rammer skal af-
stemmes med cirkuleringsprincipper, den ønskede be-
byggelsesmæssige tæthed, og hvor disse tyngdepunkter 
ønskes etableret.

Bedømmelsesudvalget forestiller sig, at The Lawn vil 
kunne organisere byggefelterne med et cirkuleringsstrøg 
med afsæt i Team GXNs The Strip, der fordeler byggefel-
terne på begge sider, det vil sige mod hhv. The Lawn og 
mod det omgivende landskab. Og at man vil kunne for-
tætte bygningsmæssigt mod øst med torvedannelser af 
en vis bymæssig karakter, mens strukturen nord og syd 
for The Lawn vil kunne åbnes mere op, således at parke-
ring på terræn bedre vil kunne integreres i tilknytning til 
hertil.

Vær konkret med innovationsfremmende træk
Team SLAs forslag til innovationscentre har en stor styrke 
i at koncentrere og fokusere en innovationsindsats. Team 
SLA har anvist et fornemt samspil mellem de forskellige 
iværksættertyper, forskellige programmer, mellem ude og 
inde, oppe og nede og samler således en vertikal strate-
gi, der forener store og små aktører med hinanden med 
en horisontal strategi, der åbner op og inviterer omverde-
nen indenfor. Derudover byder Team SLA ind med kon-
krete principper for, hvorledes disse komplekse relationer 
kan udvikles over tid. De har skabt et stærkt billede af, 
hvordan innovationscentre er plateauer, hvor man får en 
fornemmelse af, at alle er på samme niveau og forbinder 
brugere horisontalt. Innovationscentrene skal være natur-
lige træfpunkter og ikke et snævert centrum for innovati-
on, men også et samlingspunkt. 

BEBYGGELSESPLANEN
Skab et stærkt billede og en forståelsesramme, der 
er let at kommunikere og styre efter – også over 
lang tid
Team GXN byder ind med særdeles stærke billeder af an-
kerpunkter i området, hvor især ‘The Lawn’ skal frem-
hæves. Dette træk binder fortid og fremtid sammen i et 
fælles rum; der som grundstruktur har kapacitet til at 
kunne indoptage nogle kvaliteter fra de andre planer. 
The Lawn spænder både den store fortælling om mødet 
mellem landbrugslandskabet og byens kant sammen, 
samtidig med at den fokuserer og strukturerer selve be-
byggelsen. The Lawn udgør en ’konstant’, der kan etab-
leres umiddelbart, for små midler, og med stor synlighed 
og som et godt redskab til at få nuværende virksomhe-
der til at få større bevidsthed om hinanden og give sig 
selv et ekstra ansigt mod omverdenen. The Lawn udgør 
en ny centralitet, et centrum, som bevægelser og udbyg-
ning kan tænkes ud fra og omkring. Det er dog påkrævet 
at udvikle kanterne på The Lawn, eftersom udformningen 
heraf bliver meget bestemmende for den måde, hvormed 
det samlende element virker med sine omgivelser funkti-
onelt og visuelt.

Strategisk placering af innovationsfremmede og 
-kommunikerende aspekter
Bedømmelsesudvalget ser et stort potentiale i at placere 
egentlige innovationscentre ved The Lawn. Oplagt er 
det indledningsvist at fokusere på en placering vis-a-vis 
Koldkærgård, hvilket vil understøtte hovedfortællingen 
og bidrage til at formidle ankomsten fra letbanen til AFP. 
Med tiden kan flere innovationscentre bringes til at ind-
ramme The Lawn og forløse det byrumsmæssige poten-
tiale, som Team SLA demonstrerer med sit bud på inno-
vationscentre og Team GXN med sine ’plazas’. Det skal 
videre undersøges, hvorledes de forskellige aktørgrup-
pers ‘hverdags-flowlinjer’ kan bringes i kontakt hinanden, 
The Lawn og med innovationscenteret (centrene). The 
Lawns stærke øst-vestgående retning forbinder endvide-
re på logisk og direkte vis hele AFP til letbanen.

Team GXN byder endvidere ind med et planlægnings-
redskab bestående af tre komponenter, ‘connectors’, ‘de-
monstrators’ og ‘facilitators’, der med fordel kan anven-
des i den strategiske programmering.

Fortæt mod øst
Med ønsket om at åbne AFP mod omverdenen og vice 
versa gøre stedet til en lettilgængelig destination skal be-
byggelsen orientere sig mod øst, hvor letbanen løber. Her 
findes en del af AFPs nyere bebyggelser og her løber det 
eksisterende vejforløb. Forslagene fra Team Schønherr 
og Team GXN viser potentialet i en østlig bebyggelses-
mæssig fortætning, men det skal undersøges nærmere 
på hvilken måde, der skal bygges, og i samspil hermed 
hvilken infrastruktur, udbygningstakt og parkerings-
form, der er mest hensigtsmæssig. En eventuel sivegade 
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Ideen i disse innovationscentre er stærk og har indbagt 
en kompleksitet samtidig med at de fungerer som a-hie-
rarkiske systemer. Det vækker genklang hos bedømmel-
sesudvalget, der finder at innovationscenter-ideen har ka-
pacitet som åbningstræk. Centrene rummer potentiale til 
at arbejde strategisk med planudviklingen, styre flows af 
forskellige aktørgrupper (som eksempelvis de offentlige 
stier, der løber gennem innovationscenterbygningerne) 
og danne rammer om de begivenheder, der skal brande 
og samle AFP såvel indadtil som udadtil.

Få, men strategisk placerede byrum
Etablering af egentlige byrum optræder mest rendyrket i 
Team GXN-forslaget, men sløres i den rumlige konfigu-
ration dog af, at der er så mange og at de således ikke 
fremstår med den krystalliserings- eller centralitetsdan-
nelseskraft, de i udgangspunktet er tiltænkt. Omvendt 
viser Team GXN, hvorledes ‘torvedannelser’ eller ’plazas’, 
som de benævnes i forslaget, kan fungere som ankomst- 
og orienteringsrum i forhold til letbanen. Hvilket liv, der 
vil kunne udfolde sig her og hvordan stueetagernes ud-
formning og anvendelse tænkes at bidrage til byrumme-
ne er underbelyst. Forslagene viser, hvor vigtigt det er at 
koncentrere bebyggelsesplanens byrumsskabende ele-
menter til strategisk vigtige steder og at programmere 
omhyggeligt med de aktiviteter, der med en vis rimelig-
hed kan tænkes at være til stede. Og selvsagt at sikre, at 
udeopholdet sikres gode vilkår i form af sol og læ. Det er 
således en anbefaling at tænke byrum og de udvidede in-
novationscentre tæt sammen med blik på koblingsmulig-
hederne til letbanen.

Nærhed til karakterfuldt landskab
Team Schønherr foreslår at etablere et princip om ‘en fod 
i landskabet og en fod i byen’. Det er enkelt og kraftfuldt, 
men kan være vanskeligt at etablere. Imidlertid vil kom-
binationen af The Strip og The Lawn kunne indfri denne 
vision, således at enhver bygning vil have en fod i et land-
skabeligt rum (The Lawn eller det omgivende landskab) 
og i ‘byen’, som ligeledes vil have forskellige karakterer. 

Cirkulation og parkering
Team GXN viser med fortætningen i den østlige del 
af grunden, hvordan AFP kan kobles på letbanen og 
hvordan, der kan laves nogle gode ankomstrum. Og 
Team Schønherr viser, hvad den fulde parkeringsnorm 
betyder for bebyggelsen og for byrummet. Spændvidden 
mellem denne version og de to øvrige forslags 
manglende overbevisende alternativer, som vil kunne 
fungere i hverdagen og forretningsmæssigt, har givet 
bedømmelsesudvalget anledning til mange diskussioner. 
Det vurderes, at Team GXNs plan kan udvikles til at have 
et tilfredsstillende greb om parkeringen. “Stålskørtet” – 
parkeringsløsningen på arealerne uden om den samlede 
AFP-bebyggelse – vil ikke kunne fungere tilfredsstillende 
i forhold til den indleverede plan. Men denne plan 
vil kunne udvikles, som det er beskrevet ovenfor. 

Der skal eksperimenteres med mulighederne for en 
decentral parkeringsløsning og introduktion af en lavere 
parkeringsnorm mod øst, hvor man har fordelene ved 
nærhed til letbane og innovationscenteret (centrene).

Problemstillingen med det aktuelle store antal gennemkø-
rende biler er ikke løst tilfredsstillende i nogen af forsla-
gene, og alternative metoder til regulering bør overvejes 
(fx særlige gennemkørselskort eller lignende).

Klare åbningstræk og pragmatisk fasedeling
Kombinationen af det centrale rum, The Lawn, etable-
ring af det første innovationscenter vis-a-vis Koldkærgård 
og en god forbindelse til letbanen udgør efter bedømmel-
seskomitéens vurdering et visuelt og symbolsk markant 
og katalyserende åbningstræk. Ud over at de temasætter 
hele AFP, åbner det for den cirkulation, der fremover skal 
danne rygrad i bebyggelsen. 

Team GXNs bud på Koldkærgård og konferencecenterets 
fremtid er interessant og bør kunne udvikles umiddelbart 
og vil støtte op om og selv få en ny og væsentlig rolle at 
spille med etableringen af The Lawn.

Team SLA demonstrerer, hvorledes midlertidighed som 
et inviterende og dynamisk redskab kan fungere katalyse-
rende med hensyn til at tiltrække aktører og kommunike-
re stedets indhold, og her ser bedømmelseskomitéen The 
Lawn som den oplagte ramme herfor.

Team Schønherr anviser en pragmatisk udbygningstakt, 
der kan danne afsæt for den gradvise udbygning af AFP. 
Den rummer en ligefremhed og levedygtighed i sit anslag. 
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TEAM GXN
THE AGROURBAN ECOSYSTEM

GXN(HOVEDRÅDGIVER), BCVA APS, URLAND APS 
OG WILLIAM MCDONOUGH + PARTNERS (US).

Vision, herunder relation virksomheder imellem, 
AFP og omgivelserne, AFP og Verden
Ambitionen er, at AFP skal blive en internationalt førende 
erhvervsklynge indenfor fødevareproduktion. AFP forbin-
der to regionale/urbane sammenhænge: den udgør det 
ene ankerpunkt i vidensaksen fra Aarhus C og bygger 
herfra bro til det potentielle regionale fødevare-testfield 
med Foulum som det andet ankerpunkt. Inden for denne 
nordsyd-gående sammenhæng udforsker AFP mulighe-
derne inden for det verdensomspændende horisonta-
le bælte, hvor man har tilsvarende muligheder for vegeta-
bilsk og animalsk produktion som i Danmark. 

Hovedgreb
Projektet er bygget op omkring tre rumlige koncepter: The 
Lawn, The Strip og The Plazas, som skal bringe samspil-
let mellem det bymæssige og det agro-kulturelle til ud-
foldelse. The Lawn er et åbent rum, der udfoldes mellem 
Koldkærgård i vest og den eksisterende bebyggel-
se AFP 15 i øst. Uden om foldes en bebyggelse med et 
østligt tyngdepunkt – en pendant til Koldkærgårds formel-
le struktur og en bro til letbanestationerne længere mod 
øst. Hermed opskrives Koldkærgårds formelle og symbol-
ske rolle i den samlede bebyggelse og gøres til det nye 
besøgscenter for AFP. The Lawn organiseres i tværgå-
ende dyrkningsbånd og fortæller i den lille skala om de 

store agerdyrkningsmarker, der danner grobund for AFPs 
mission om at være erhvervsklynge for fødevareproduk-
tionsforædling. Agerdyrkningsmarker der når fra ‘The 
Milk Belt’ og agerdyrkningsaksen fra Foulum og helt ind 
til The Lawn og AFP som ny erhvervsby. The Lawn bliver 
således centerpunktet i en meget klar rumlig dispone-
ring af den foreslåede bebyggelse, og vil kunne virke som 
identitetsdefinerende for AFP. 

The Strip og The Plazas er de åbne rumprincipper, der 
skal organisere de nye og eksisterende bebyggelser. The 
Strip er et vejforløb, der rumligt er defineret af bebyggel-
ser på begge sider. Undervejs åbner vejforløbet sig op 
til større rumligheder: The Plazas. Disse plazas ligger 
strategisk i planen, og fungerer eksempelvis som an-
komstrum fra de to letbanestop og til AU-bebyggelsen.

Bebyggelsen tegner sig som tæt både i forhold til det om-
givende landskabsrum og til planens indre i kontrast til 
The Lawn. Bedømmelseskomitéen finder princippet om 
en tæt urban struktur omkring The Strip i den østlige 
del af grunden brugbar både i forhold til at skabe en klar 
identitet for AFP og for at styrke relationen til letbanen.

Parkeringsløsningen er ikke tilstrækkeligt beskrevet, og 
der anvises for få pladser i forhold til den forventede par-
keringsnorm. Parkeringen findes delvist på og langs The 
Strip, men i høj grad (og som konsekvens af de store 
rumlige kontraster planen bygges op omkring) på ‘yder-
siden’ af bebyggelsen. Det vil sige mod syd op over den 
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skovplantede bakkeformation og på de nordvendte skrå-
ninger nord for bebyggelsen. 

Mod øst ligger bebyggelsen tæt på paragraf 3-området, 
hvorfor parkeringsprincippet ikke gennemføres her. 

Forslaget rummer endvidere en ressourceforvaltnings-
strategi, som understøtter sammenhængen mellem ho-
vedkoncepterne i det agro-urbane økosystem, som for-
slagsstillerne benævner sin tilgang. Det sker ved at gøre 
hele AFP til testbed og demonstrationsprojekt for en 
udvidet forståelse af anvendelse og genanvendelse af af-
grøder, nemlig som byggematerialer og som vandcirkule-
ringssystem under overskrifterne: sunde materialer, ren 
energi, øget biodiversitet, sund luft og rent vand. Der er 
således en stærk bæredygtighedsprofil igennem projek-
tet.

Hovedgrebet er stærkt, med gode deleelementer og en 
flot fortælling om, hvordan landskabet skaleres fra det 
store dyrkningslandskab til demonstrationslandskabet på 
The Lawn.

Bebyggelsesfelter/bebyggelse
Forslaget anviser ikke byggefelter, men en række prin-
cipper eller spilleregler for bygningernes indbyrdes re-
lationer: de skal ligge tæt og skal disponere bygningens 
dybde væk fra vejen, og de skal have en transparent 
stueetage med ansporing til aktiviteter såvel ude som 
inde. Hvorledes disse principper kan forvaltes fremgår 
imidlertid ikke klart. 

Afstanden mellem den viste bebyggelse og paragraf 
3-området er begrænset, men vurderes at være inden for 
det område, hvor der ønskes at udfordring de eksisteren-
de planlægningsmæssige rammer. 
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Innovationsfremmende træk
’Attractors’ er et ‘m3-koncept’, som bygger på tre kom-
ponenter: ‘Connectors’ eller forbindelser, der skal binde 
AFP sammen med sin oververden; ‘Demonstrators’ ellers 
showcases, der skal vise de øvrige AFP-beboere og om-
verdenen, hvad erhvervsklyngen formår og bygger på; 
og endelig ‘Facilitators’, der skal befordre vidensudveks-
ling og innovation AFP-beboerne i mellem, med investo-
rer og med omverdenen. Ansvaret for at tilvejebringe hver 
af disse tre grundbestanddele er klar eftersom, ’connec-
tors’ er offentligt ansvar, ’demonstrators’ påhviler virk-
somhederne i AFP via deres kontrakt og ’facilitators’ AFP. 
Strategisk placeret og anvendt styrker de AFPs brand og 
identitet såvel indadtil som udadtil.

Byrum
The Plazas er pauser, rytmer eller udvidelser af The Strip 
og opleves rumligt i kraft af forskellen mellem de to. Der 
anvises i alt fem Plazas.  Deres mere præcise arkitek-
tur og rumlige definition er svær at aflæse jf. udfordringen 
omkring anvisningen af byggefelter.

Karakteren af disse Plazas baseres kun i begrænset 
omfang på indlejring af fælles funktioner i de omgiven-
de bygninger. Primært er det rum hvorigennem bil såvel 
som fodgænger- samt cykeltrafik afvikles, ligesom der 
skal anvendes til terrænparkering. Et karaktertræk er dog 
de kik til det omgivende landskab, som de alle åbner for. 
Bedømmelseskomiteen finder ideen om byrum defineret 
af relativt høj tæthed interessant, men vurderer også, at 
der er for mange byrum. Det er kun meget vagt beskrevet, 
hvad de skal og hvilken rolle de spiller i forhold til resten 
af såvel The Strip som The Lawn, der opfattes som det 
primære ’agro-urbane’ byrum.

Landskab
Forslaget romantiserer ikke landbrugslandskabet eller 
omskaber det til et pastorale. I stedet dyrkes dyrkningsæ-
stetikken, der kan skaleres op og ned som vi ser det med 
The Lawn og de omgivende agerbrugsmarker. Denne 
tilgang skaber et dynamisk landskab hen over året og fra 
år til år. Samtidig åbner stier, pavilloner og en variation af 
afgrøder for en stor oplevelsesrigdom og ikke mindst for 
en tilgængelighed, som vi i dag ikke finder i de traditionelt 
dyrkede marklandskaber.

Generelt vurderes landskabet kun løst på et konceptu-
elt niveau, og der savnes i projektet en bearbejdning der 
tager højde for de udfordringer topografien medfører. Fx. 
er der ikke lagt op til at imødegå den visuelle udfordring, 
det vil være at placere store parkeringsområder nord for 
bebyggelsen – hverken oplevet indefra AFP selv eller fra 
færdsel med letbanen, på Paludan-Müllersvej eller andre 
stier og veje.

Infrastruktur/forbindelser
Det trafikale løsening er ikke gennemarbejdet, men ge-
nerelt behandlet på et meget overordnet og principielt 
niveau, og er således ikke stærkt i detaljen. Særligt vur-
deres planens parkeringsløsninger at være underdimen-
sionerede og svært realiserbare.

The Strip, som går øst om den eksisterende bebyggelse 
AFP 13 og 15 suppleres med en overkørsel midt på The 
Lawn og kan ved de senere etaper udvides til at udgøre 
en ringvej vest om Koldkærgård. Herfra kører man ud til 
de decentrale parkeringspladser. Fra letbanen er der en 
meget god kobling til bebyggelsen, hvor man oplever at 
være ankommet så snart man har passeret den ydre be-
byggelse. Walk’n-talk vandrestier med forskellig varighed 
er suppleret med gang-, cykel- og løberuter ud i et større 
opland.
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Realisering, herunder åbningstræk
Forslaget beskriver en fin og fleksibel udbygningsplan. 
Åbningstrækket er enkelt og billigt: etablering af The 
Lawn. Den vil samtidig udgøre et muligt fællesprojekt for 
nuværende og kommende virksomheder i AFP. De næste 
træk består i etablering af det vejforløb, der skal danne 
rygrad i The Strip og i tilkoblingen til letbanestoppene. 
Herefter kan udbygningen øst for den eksisterende be-
byggelse finde sted, de to ankomst-plazaer fra letbanen 
kan etableres og der kan fortættes omkring dem. Herefter 
kan udbygning ske vestover, i første omgang i tilknytning 
til AU på den sydlige side af The Lawn.
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TEAM SCHØNHERR
DEN GRØNNE VIDENSBY

SCHØNHERR LANDSKAB (HOVEDRÅDGIVER), 
SLETH A/S OG ALECTIA.

Vision, herunder relation virksomheder imellem, 
AFP og omgivelserne, AFP og Verden
Med tre værdisæt: stedslighed, robusthed og nærhed vil 
Team Schønherr skabe rammer for udviklingen af AFP, 
som grundlæggende skal bygge videre på andelsbe-
vægelsestænkningen om at bidrage til fællesskabet og 
at dele. Stedslighed handler om at forstå landskabet og 
dets topografi som et fundament for bebyggelsen, om 
sundhed og oplevelser. Nærhed handler om at være tæt 
på by, landskab, letbane, hinanden, mødesteder og par-
kering – både for AFP som helhed og ned i den enkelte 
bygning. Og robusthed om enkelthed, deling, fleksibilitet 
og behovsstyret udvikling af området. 

Hovedgreb
Hovedgrebet består overordnet i at skabe en ‘grøn vi-
densby’, der ligger som en ø midt på AFPs område 
omgivet af et lokalt tilpasset og differentieret grønt bælte, 
’den grønne ring’ og forbundet med sin omverden via 
veje og stier. Med afsæt i topografiske analyser præci-
seres byggefeltets udstrækning inden for det i program-
met angivne projektområde. Logikken er, at man bygger 
på højdedragene og ikke i vandets veje og således ude-
lades den nordligst- og lavestliggende del fra byggefeltet. 
Dette princip vurderes at være grundlæggende fornuftigt 
og et stærkt udgangspunkt for den overordnede definition 
af den nye bebyggelse.

Den videre organisering af det reducerede byggefelt 
hviler på flere principper. De kombinerer grundlæggen-
de en gridbaseret udstykning, som argumenteres som en 
rationel ramme for at skabe størst mulig nærhed imellem 
bebyggelsesfelterne.  Udstykningen struktureres omkring 
to cirkulære vejsystemer: en ydre ringvej og en indre. 
Grid’et tilpasses endvidere til de terrænmæssige variatio-
ner og til de landskabelige ‘begivenheder’, der finder sted 
inden for byggefeltet: søen, bakkeskråningen, åen, ’bon-
degården’ og lunden. 

Denne læsning af de særlige ’landskabelige markører’ er 
et stærkt udgangspunkt for arbejdet med bebyggelses-
planen. I den endelige udbygningsplan er det dog svært 
at se relationen mellem særligt den topografiske læsning 
og den forvridning af grid’et der anvises. 

Endvidere differentieres grid’et således, at der i den 
østlige halvdel bygges op omkring en nord-sydgående 
‘urban’ forbindelse og tilsvarende finder vi i den vestli-
ge halvdel pendanten i form af et nord-sydgående, åbent 
grønt bånd. Og endelig gennemskæres hele området af 
en øst-vestgående stiforbindelse, der forbinder letbanen 
med de cirkulære vejsystemer, Koldkærgård og landska-
bet vest for AFP. Ydermere er den samlede bebyggelse 
underdelt i klynger, der qua sin navngivning; eksempelvis 
Koldkærkvarteret, Søkvarteret og Bækkvarteret, fortæl-
ler om deres landskabelige ‘setting’. Det er dog mere ’af 
navn end af gavn’. Kvartersopdelingen får ikke rigtigt kon-
sekvenser dybt ind i forslaget og det vil sandsynligvis ikke 
betyde noget for projektet om den er der eller ej.
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Bebyggelsen tegner således AFP mod landskabet, idet al 
parkering finder sted på terræn inde i gridstrukturen, hvor 
den knyttes direkte til de to cirkulære vejformationer.

De eksisterende vejforbindelser fra nord og syd knyttes 
til de to cirkulære veje og til den urbane forbindelse, som 
forbinder den ydre ring med den indre.

Bebyggelsesfelter/bebyggelse
Forslagsstillerne foreslår at organisere området i byg-
gefelter der varierer mellem 1.000 og 20.000 m2, hvoraf 
en større del efter planen at dømme ligger i omegnen 
af 15.000 m2. Der ønskes variation i bygningsmæssi-
ge udtryk, størrelser, tætheder, fodaftryk og bygningshøj-
der. I den viste fortolkning af byggefelter til matrikelgrun-
de mod den sårbare østside fremstår de opdelt i mange 
mindre bygninger, der på en gang nedskalerer, fortætter 
indtrykket og sikrer mange kik mod det omgivende land-
skab. Det er imidlertid næppe således resultatet vil blive. 
Byggefelterne fungerer som redskaber i udviklingsfasen, 
og så snart der er bygget, omskrives byggefeltet til en 
matrikelgrund. Således kan alle udearealer bearbejdes 
som et sammenhængende rum inden for det udviklings-
mæssige forløb, der vil finde sted. Der savnes generelt i 
forslaget mere præcise beskrivelser af styringsredskaber, 
eller rettere: der beskrives så mange principper som i den 
endelige plan synes delvist at ophæve hinanden. 
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Det foreslås at bygge et højhus på det højeste punkt 
på grunden der yderligere forstærkes vha. jordpåfyld. 
Højhuset skal virke som en markør eller et vartegn i 
forhold til oplevelsen af AGRO FOOD PARK fra den om-
kringliggende by. Bedømmelsesudvalget finder denne 
idé om et markant bygningsmæssigt centrum interessant. 
Det viste snit giver bebyggelsen en flot profil. Det vurde-
res som et rigtigt sted at bygge højt i landskabet. 

Byrum
Bebyggelsens udearealer går i princippet fra facade til 
facade. Kravet er, at de enkelte bygningers indgangsdø-
re er orienteret ud mod cirkulationsvejene og den urbani-
tet, der kan udfolde sig her. Stueetagerne skal være høje 
og åbne og således give mulighed for at følge livet inden 
for. Der findes ikke klassiske domiciler, idet fælles facili-
teter er integreret i alle bygninger. Derudover kan enkelte 
bygninger fungere som offentlige passagerum. Princippet 
er sympatisk, men det vurderes som problematisk, at 
mange af bygningerne i den viste plan faktisk ikke er pla-
ceret med tydelige for- og bagsider. Det gør status og hie-
rarki i de byrum der foreslås i den inderste del af bebyg-
gelsen svære at etablere og aflæse. På byrumsniveau 
savnes det klare konceptuelle greb og den grundfortæl-
ling som står stærkt på det overordnede niveau omkring 
bebyggelsens placering i det store landskab.

Cirkulationsvejen danner rygrad i de potentielle byrum, i 
det indgangspartier, parkeringsarealer og ikke program-
satte mellemrum udgør et en samlet og sammenhæn-
gende flade gennem hele bebyggelsen. Forslagsstillerne 
taler for at afprøve den videre indretning af de fælles 
byrum med hjælp af midlertidige tiltag og således både 
give anledning til at mødes på tværs og opbygge ejerskab 
til stedet og kendskab til hinanden. 

Landskab
Alle bebyggelser har en fod i landskabet og en fod i det 
urbane. ‘Den grønne ring’, rammer hele bebyggelsen 
ind samtidig med at den skaber overgange til det omgi-
vende landskab og styrker billedet af AFP som en ø i et 
stort bylandskab tegnet af grønne kiler med høj naturvær-
di og med en tydelig funktion som såvel rekreative rum 
som centralnervesystem i et større vand- og biodiversi-
tetsopland. Realiseringen af forslaget er ikke afhængig 
af etableringen af denne struktur. Mod nord vådenge og 
regnvandshåndtering, mod vest overdrev og græsning, 

mod syd dyrkningsfelter og mod øst engarealer og skov. 
De topografiskbestemte vandforløb rammer hele AFP 
landskabet ind og indskriver det i et system, der forbin-
der regnvandsopsamlingen ved DNU med Egaa Engsø 
og udløbet i Aarhus Bugten. Det er et meget enkelt og 
stærkt greb, forslaget her har på sammenhængen med 
Brendstrupkilen, og det ses som en klar styrke, at AFP 
tænkes indskrevet i det store landskab og bliver et bud 
på, hvordan man kan arbejde med byudvidelse i en situ-
ation der ligger på kanten af det sammenhængende be-
byggede byområde.

Dog rummer forslaget en udfordring ift. at der er vist ny 
bebyggelse inden for den udpegede ”no go-zone”, dvs. 
inden for område udpeget til naturnetværk i kommunepla-
nen. 

Det indre AFP-landskab derimod er præget af de mange 
funktioner, der skal afvikles i tilknytning til det flow af biler 
og mennesker, der knytter sig til de mange virksomheder. 

Planen rummer et topografisk konfliktpunkt mod øst, hvor 
byggefelterne kommer meget tæt på paragraf 3 områdets 
bækforløb og bygningerne således står ned over skræn-
ten. Der er heller ikke helt klart, hvorledes bebyggelsen, 
den ydre ringvej og parkeringen i forbindelse hermed i 
planens nordøstlige og østlige side skal løses i forhold til 
den markante topografi.

Infrastruktur/forbindelser
De indre cirkulære vejføringer er kombineret med to sti-
føringer. Den ene er den førnævnte øst-vestgående sti-
forbindelse der møder det omgivende landskab øst for 
bebyggelsen og herfra kobles til den sydlige letbanesta-
tion. Den anden løber som en diagonal mellem nord-øst 
og syd-vest og krydser tilsvarende det grønne bånd hen 
over bakkedraget. Den knytter delvist an til vådområdet 
nord for bebyggelsen og herfra bagom til den nordlige 
letbane station, mens den modsat har point de vue over 
det sydlige landskab uden nogen funktionel videreførsel. 
Derudover forslås en mere direkte stiføring fra det nordli-
ge letbanestop til den ydre ring.

De cirkulære vejsystemer skal bidrage til at mindske gen-
nemkørselsgenerne.
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Parkeringen foregår dels som terrænparkering og dels 
i P-hus, med den overvejende del af parkeringsbehovet 
dækket af terrænparkering (70% i den viste løsning). Der 
arbejdes med en ratio på 1 plads pr. 61 etagemeter. 

Forslaget skal roses for som det eneste at adressere og 
forsøge at løse parkeringsproblemet. Dermed har for-
slaget bidraget væsentligt til forståelsen af, hvilke mulig-
heder og udfordringer parkeringen giver. Men den viste 
løsning viser også at princippet med at integrere parke-
ringen i bebyggelsen betyder at bilerne er meget domine-
rende elementer i by- og landskabsrummene, samt at det 
er svært at etablere den oplevelse af nærhed og variation 
som forslaget søger.

Klimatilpasning
Overfladevand samles og synliggøres på terrænets over-
flade. Herfra ledes det og bidrager til større vandsyste-
mer. 

Innovationsfremmende træk
Princippet om at byde ind og dele, som et innovations- 
DNA, kommer til udtryk ved at skabe sammenhænge 
skabt via nærhed, hvor de forskellige aktører i AFP lærer 
hinanden at kende. Det gælder kollegaer, samarbejds-
partnere og virksomheder imellem, og det gælder i det 
fysiske miljø i form af fælles uderum, visuelle forbindelser 
på tværs, åbenhed og tilgængelighed på tværs af byg-
gefelter og til dels bygninger, når man færdes i området; 
synlighed af aktiviteter gennem transparente facader.

Dernæst arbejdes der med et princip om, at ingen 
bygning uden en form for fællesfacilitet. Mulige sådanne 
faciliteter er listet i forslaget, men er dog hverken ana-
lyseret eller fastlagt geografisk, hvorfor deres synergi 
med hinanden og den overordnede plan kan ikke vurde-
res nærmere. Universitetet udpeges dog som en klynge 
og som første trin i en etapedeling. Tilsvarende foreslås 
Koldkærgård koblet til konferencecentret og som forum 
for brugere og besøgende i området.
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38 UDSNIT 1:750

Realisering, herunder åbningstræk
Åbningstrækket består i at etablere ‘det urbane strøg’. 
Det eksisterende vejforløb vest for AFP 13 og 15 danner 
rygrad i denne første etape af AFP, hvor der bygges på 
begge sider af vejen mellem den nuværende sydlige ind-
kørsel til området og den nordlige øst for Koldkærgård 
Konferencecenter. AUs nye bygninger kommer til at 
danne port mod vest. 

Etape 2 etableres som den del af den ydre cirkulationsga-
de mod øst, som tillader byggeri uden på de bebyggelser, 
AFP 13, 15 og ARLA. 

Etape 3 indebærer indledningsvis etablering af den vestre 
del af ydre ringvej, hvor der i første omgang bygges 
omkring Koldkærgård og efterfølgende koblingen bag om 
AU.

Etableringen af parkering er rullende sammen med etab-
leringen af infrastrukturen i korte stykker.

Åbningstræk og etapeplan er ikke beskrevet særligt ud-
bygget. Teamet argumenterer for at udbygningen må 
forløbe meget pragmatisk og tage bestik af de muligheder 
der byder sig. De første etaper virker fornuftige, og der 
laves nogle klare enheder, der vil understøtte den over-
ordnede ide om en byenklave på bakken.
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TEAM SLA
SKAB FREMTIDEN SAMMEN!

Vision, herunder relation virksomheder imellem, 
AFP og omgivelserne, AFP og Verden
Visionen i team SLAs forslag er at genopfinde andelsin-
novations-ideen og herigennem skabe en stærk og inno-
vativ dansk fødevareerhvervsklynge. Forslaget tilbyder 
metoder til at udvikle erhvervsklyngen. Ideen er at stille 
sig på skuldrene af produktionsandelsbevægelsen og in-
vitere mennesker fremfor virksomheder til at samarbej-
de. Det skal ske ved at styrke relationerne og de fysiske 
rammer som produktive møder mellem erhvervsklyn-
gens aktører: mellem de små innovative virksomheder/
iværksættere og de store, videnstunge aktører. Teamets 
idé om andelsinnovation er stærk og fungerer som et 
godt fundament for at udvikle planen. Den er ikke entydig 
i sit fysiske udtryk, men bygger på tre taktikker: det 
groede, det byggede og netværket. Omdrejningspunktet 
er således at skabe/innovere sammen og som et vigtigt 
aspekt herved betone kvaliteterne ved “A Danish Quality 
Working Day”, hvor der tænkes i samspil mellem familie 
og arbejdsliv – og de fysiske rammer som en af forudsæt-
ningerne for trivsel. 

Hovedgreb
Tre ‘naturområder’ udpeges og deres respektive na-
turkvaliteter forstærkes gennem en grøn byggemodning. 
Infrastrukturen placeres i overgangen mellem områder-
ne, således af ankomsten fra hhv. syd og nord forbindes 
via en snoet vej i overgangen mellem alle tre delområder. 
Kanten af hver disse tre store delområder defineres som 
en perlestreng af byggefelter, der således både orienterer 
sig mod ankomstvejen og det indre naturområde. 

Derudover etableres tre strategisk placerede innovati-
onscentre. De består af tre bygninger. Et center er pla-
ceret nord for AUs nye bygningskompleks og er delvist 
knyttet til den sydlige letbanestation. Et andet ligger midt 
inde på det samlede område og forbindes via en sti på 
nordsiden af de eksisterende bebyggelser AFP 13 og 15 
og det tredje ligger på nordvest-siden af Koldkærgård. 
Princippet med innovationscentrene er kraftfuldt og vur-
deres som et godt bud på, hvordan en fysisk struktur kan 
bidrage til innovationskraften og det ’m3-princip’, AFP 
baserer sig på.

Placeringen af de 3 innovationscentre virker dog ikke 
overbevisende set i forhold til fx relationen til letbanen, 
samt den spredte udbygning, der foreslås. Både under 
vejs, og i det  endelige billede– som teamet argumente-
rer for ikke skal gives vægt – fremstår bebyggelsen rodet, 
og det er svært at opfatte naturstyrken. Balancen mellem 
bebyggelse og naturområder illustreres i forslaget, så den 
lever op til beskrivelsen af naturen som den definerende. 

SLA (HOVEDRÅDGIVER), ADEPT APS OG ORBICON 
A/S (UNDERRÅDGIVERE) OG THOMAS HARTTUNG, 
DOMINIC BALMFORTH OG JØRGEN ROSTED (KON-
SULENTER).
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Bebyggelsesfelter/bebyggelse
Der opsættes et sæt spilleregler for ‘det byggede miljø’: 
Et udvalg af typologier, som der kan varieres indenfor, 
fælles er dog en begrænset facadelængde mod adgangs-
vejen og stor variation mod naturområdet; højdegrænse, 
der varierer mellem 2 og 4 etager med størst højde mod 
vejadgangene og mindre højde mod naturområdet, hvortil 
bygningen søges begrønnet. Materialevalget følger denne 
strategi, der således understøtter forskellen mellem ad-
gangsvej og naturområde fremfor den enkelte bygnings 
selvstændige status (som objekt). Der er således i prin-
cippet for byggefelterne et godt og klart greb om bebyg-
gelsens forside og bagsider, som gør det muligt at skabe 
præcise relationer mellem bygninger og uderum.

Byggefelterne kranser som nævnt de udpegede naturom-
råder og skal rumme såvel bygninger som parkering, hvor 
sidstnævnte i takt med udbygningen overgår til konstruk-
tion. 

Byrum
Selv om facadeforløbet langs adgangsvejene er forbun-
det med en form for urbanitet, er denne dimension stær-
kest artikuleret i forbindelse med innovationscentrene. 
Her omkranser tre bygningsvoluminer en form for plads-
dannelse, hvor adgangsvejen i trafikal henseende be-
handles som shared space. Forslaget dyrker et rumligt 
og programmatisk samspil mellem bygningernes åbne 
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stueetager og pladsdannelser mellem husene. Rumligt 
skabes åbne forløb, hvor et offentligt stiforløb gennem 
bygningerne fortsætter hen over pladsen og behandlin-
gen af uderummet formidler overgangen til bygningerne. 
Programmatisk arbejdes der med samspillet i den verti-
kale organisering af de enkelte bygninger, hvor flere virk-
somhedstyper samles i en og samme bygning. ‘De store’ 
er på de øvre etager, mens ‘de små’ er på stueetagen 
sammen med en række fællesfunktioner for de to typer 
virksomheder. Bedømmelsesudvalget er positive overfor 
denne opbygning.

Innovationsfremmende træk
I forbindelse med hvert innovationstorv er en af bygnin-
gerne særlig åbent for udefrakommende. Disse kaldes for 
primære drivere. Det er væksthuset mod nord i overgan-
gen mellem to af naturområderne som forbrugseksperi-
mentarium, information, administration og oplevelsesori-
enteret inkubator. Det er Koldkærgård som besøgsgård, 
udflytterbørnehave og gourment inkubator. Og det er 
AU-Food umiddelbart nord for AU-bygningerne med 
fælles laboratorier, studieliv og high tech inkubator. Der 
gives i projektmaterialet anvisninger af hvorledes disse 
centre gradvist kan etableres i takt med at aktørerne 
kommer til stede. De bygges og ejes af enkelte store virk-
somheder, grupperinger af mellemstore til store virksom-
heder eller af AFP selv, men er i brugen principielt åbne 
for en større kreds. En vigtig rolle for innovationcentre-
ne er, at de synliggør den innovationskapacitet som AFP 
rummer.

I forslaget opererer man med fire iværksættertyper: 
hich tech, convenience, gourment og do-it-yourself. 
Sidstnævnte er hovedaktør i anvendelsen og dermed 
formningen af naturområderne i samspil med en kura-
torgruppe, der skal fungere både responsivt og proaktivt 
i forhold til at styre og gøre anvendelsen af naturområ-
derne attraktiv. Det foreslås, at der udpeges en kurator-
gruppe til at kuratere de lejere/iværksættere, der skal til-
knyttes og have adgang til at bruge naturområderne til 
eksperimenter. Denne idé om landskabet som konkret 
rum for eksperimenter og innovation er interessant og 

nyskabende, men kræver meget facilitering fra AFPs 
side. Forslaget rammer en lidt elitær og topstyret tone i 
forhold til, hvad der faktisk skal foregå, hvilket harmone-
rer mindre godt med AFPs grundprincip.

Præmissen om at naturområderne vil tiltrække ildsjæ-
le til eksperimenter, vurderes som værende skrøbelig, og 
videre at præmissen om at naturområderne og eksperi-
menter i dem på den skala og i den form, de vises, kan 
være relevante i forhold til innovation vurderes som fun-
deret på en overdreven tro på relationen mellem form og 
funktion. 

Landskab
Etableringen af de tre naturområder er bærende for 
planen, som er udpeget med afsæt i eksisterende karak-
tertræk og lokale forskelligheder. Mod øst finder vi et na-
turområde der indbefatter paragraf 3 området. Det be-
nævnes ‘natur’ og har fokus på fødevarer skabt af ‘vild 
natur’. Mod syd finder vi ‘symbiose’-naturområdet med 
AU og Agro Tech, der fokuserer på den værdi, der gene-
reres via systemer og genanvendelse af restprodukter. 
Og endelig mod nord er fokus på vådområdet og temaet 
kultur er tænkt som forholdet mellem mennesker og dyr. 
Dette landskabelige greb er klart beskrevet med naturbe-
grebet som en klar ledetråd.

Hvert af disse undergår en ‘grøn byggemodning’, hvilket 
dog ikke uddybes nærmere. Landskabet uden for disse 
landskaber forbliver som i dag. 

Infrastruktur/forbindelser
I udgangspunktet omskrives hvert af de tre naturom-
råder af en vejforbindelse, hvilket gør, at på de stræk-
ninger, hvor naturområderne støder op til hinanden vil 
man opleve bebyggelse på begge sider af vejforløbet. 
Undtaget er dog det østlige naturområde, hvor den cir-
kulære forbindelse placeres på indersiden af de eksiste-
rende bebyggelser AFP 13, 15 og ARLA. I stedet finder 
vi mellem denne bebyggelse og paragraf 3-området et 
system af stier. I det nordøstlige hjørne en stiforbindel-
se til den nordlige letbanestation, som leder nordom 
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bebyggelsen til Innovationscenteret Væksthuset og 
delvist videre til Innovationscenteret Koldkærgård. 
Længere mod syd en tilsvarende – og dog ikke helt så 
direkte – stiforbindelse mellem den sydlige letbanestation 
og innovationscenteret AU FOOD. Bebyggelsesstrukturen 
udnytter ikke nærheden til letbanen.

Parkeringen organiseres gennem decentral terrænparke-
ring i starten. Derefter etableres P-huse der i kombination 
med decentral terrænparkering mellem husene vil udgøre 
parkeringsinfrastrukturen i den endelige udbygning. Den 
primære parkering vil være i huse i de senere faser. Der 
savnes en mere udbygget beskrivelse af, hvordan dette 
parkeringsprincip og finansieringen af det vil være rele-
vant i forhold til AFP.

VÆKSTHUS FASE 1 VÆKSTHUS FASE 2 VÆKSTHUS FASE 3

Realisering, herunder åbningstræk
Åbningstrækket knytter sig til den grønne byggemod-
ning og de tre innovationscentre. Imidlertid er det ikke 
helt entydigt hvilket af de tre steder, som har kapacitet 
til for alvor at igangsætte det videre realiseringsforløb. 
Væksthuset og AU FOOD ligger henholdsvis nord og syd 
for den eksisterende bebyggelse mod øst uden dog at 
knytte direkte an hertil. I følge forslagsstillerne bør alle tre 
innovationscentre etableres i deres indledende udgaver, 
hvorefter en spredt etablering i kanten af alle tre natur-
områder kan finde sted. Det videre forløb er således et 
spørgsmål om gradvist voksende tæthed inden for ram-
merne af en tilfældig udvikling, som dog styres af den 
takt, hvormed de omkransende vejforløb etableres. 
Forslaget vurderes at være ret investeringstungt i forhold 
til opstarten og åbningstrækket, med innovationscentre-
ne, den grønne byggemodning og et parkeringsprincip, 
der tidligt i processen vil kræve parkeringshuse.

I dag er der en del fragmenterede ‘open environments’. I fremtiden skal landskabet gøres til ‘open environments’ både inde i bygningerne og udenfor
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